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1. Úvod 

         Zpráva o činnosti Městské policie Klecany je vypracována a předkládána pro potřebu 
předání komplexních informací radě města o práci, celkovém vytýčení dalších úkolů městské 
policie v krátkodobém horizontu.  
         Předmětem činnosti městské policie je zabezpečování místních záležitostí veřejného 
pořádku v rámci působnosti obce a plnění dalších úkolů, které jsou stanoveny zákonem č. 
553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů nebo zvláštními zákony (např. 
zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č.361/2000Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, zák. č.379/2005 Sb., o 
opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 
návykovými látkami ve znění pozdějších předpisů, aj). 

2. Bezpečnostní situace města z pohledu MP Klecany 

Bezpečnostní situace ve městě se oproti minulému hodnocenému období poněkud 
zhoršila a to především v oblasti přestupků v dopravě na cestních komunikacích. Zatím co 
v měsíci říjen bylo zjištěno jen 19 přestupků proti §25 Zákona č.361/2000 o nedovoleném 
stání nebo zastavení vozidla na pozemní komunikaci, v měsíci listopad jsme zaznamenali 
celkem 39 přestupků, což je téměř 100% nárůst. Bylo to způsobeno především zvýšenou 
četností kontrolní činnosti v ulici V Boleslavce a NÚDZ kde právě klienti, návštěvníci, ale i 
zaměstnanci NÚDZ nerespektují vodorovné dopravní značení V12c Žlutá čára – zákaz 
zastavení a stání a svislé dopravní značení IP26a Obytná zóna – zákaz parkování mimo 
vyhrazená místa. Problémy se vyskytovaly i před restaurací Farm Table, kde hlavně v době 
oběda a večeří, hosté parkují na komunikaci, čímž se dopouští přestupku proti ustanovení 
§25,čl 3.při stání vozidla musí zůstat volný alespoň jeden volný jízdní pruh široký nejméně 3 
metry pro každý směr jízdy. Navíc se jedné o parkování v dost nepřehledném místě a riziko 
dopravní nehody v tomto místě je vysoké. Opět se objevily problémy s některými 
nezodpovědnými řidiči, kteří nerespektovali výzvu Městské policie, aby se dostavili k řešení 
přestupku do 5 pracovních dnů na oddělení Městské policie. Takových je za měsíc listopad 
celkem 18. Na všechny tyto provozovatele motorových vozidel byl po zjištění jejich 
totožnosti z registru vozidel podán podnět na přestupkové řízení. 
Celková situace v jiných oblastech porušování zákona není tak markantní. Město spadá do 
spíše klidné zóny v oblasti běžné kriminality a přestupků. 
V měsíci listopad MP mimo jiné řešila  

- dne 4.11. byla hlídkou nalezena figurína lidské postavy, která ležela na vozovce v ulici 
Povltavská – U Zoulů. Hlídka se obrátila na nedaleko slavící společnost se žádostí o 
odstranění zřejmě Helloveenské dekorace, ale společnost reagovala tím, že se jedná o 
obytnou zónu a že nejsou povinni nic odstraňovat. Na dotaz kdo je majitelem figuríny 
se hlídce nikdo nepřihlásil. Hlídka v souladu s §39 čl.7 Zákona 361/2000 Sb. který 
stanoví že v obytné zóně a pěší zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To platí i 
pro děti hrající si v obytné zóně, figurínu zabavila a odvezla na služebnu.  

- dne 8.11. v ranních hodinách proběhla bezpečnostní akce u školy. Akce byla 
připravena na základě nedobrých zkušeností z hlídkové činnosti v okolí školy 



především v době před zahájením vyučování, kde zejména v ulici V Boleslavce často 
dochází k složité dopravní situaci. Akce byla připravena ve spolupráci s žáky základní 
školy a zaměřena na dodržování stanovené rychlosti v obytné zóně. Děti předávaly 
řidičům výsledky měření s poděkováním, nebo s prosbou při překročení povolené 
rychlosti. Celkové výsledky nebyly příliš uspokojivé a jeden případ byl dokonce už na 
odebrání řidičského oprávnění.  

- dne 16.11. v ranních hodinách byla hlídka svědkem dopravní nehody kamionu a 
osobního vozidla v prostoru kruhového objezdu. Hlídka zabezpečila místo nehody, 
přivolala dopravní policii a protože byla dopravní špička, tak více než 3 hodiny 
usměrňovala a zabezpečovala plynulost a bezpečnost silničního provozu. 

- dne 20.11. hlídka na upozornění občanů zjistila dvě neoprávněně odstavená 
nepojízdná vozidla v ulici V Mexiku. Po zjištění majitele, který tvrdil, že je rozebírá 
na náhradní díly byl vyzván k odstranění vozidel do pěti dnů, což také učinil. 

- 25.11. si hlídka v nočních hodinách všimla v předu jedoucí vozidlo, které několikrát 
vybočilo z jízdního pruhu. Po zastavení vozidla hlídka přistoupila ke kontrole na 
přítomnost alkoholu s negativním výsledkem. Řidič své chování vysvětloval tím, že 
ladil rádio. Byl upozorněn na povinnost řidiče se plně věnovat řízení vozidla a 
možnost finančního postihu za takové jednání.   

Spolupráce s PČR a ostatními složkami IZS 

       Oblast spolupráce s PČR a ostatními složkami IZS se intenzivně rozvíjí. MP Klecany 
úzce spolupracuje s prvosledovými hlídkami PČR a to jak v oblasti lustrace osob a 
motorových vozidel, tak především v součinnosti v terénu.   

- dne 29.11. byla vykonávaná součinnost s 5.odborem obecné kriminality Praha při 
vyšetřování rozsáhlé trestné činnosti. Z důvodu probíhajících úkonů se nelze 
k uvedenému více vyjadřovat.  
   

3. Spolupráce s občany a ostatními složkami veřejného života 

Přítomnost MP vnímají občané Klecan pozitivně a často se obracejí na strážníky  
s požadavky a podněty, které napomáhají zkvalitnění náplně práce strážníků. Na základě 
podnětů občanů je upravována a rozšiřována hlídková činnost v zájmových prostorech a 
zájmových časech. Občané se na nás obracejí i s vážnými problémy, které jim pomáháme řešit 
odbornou radou i když nejsou v naší kompetenci.  
      Příslušníci MP si váží spolupráce s občany a snaží se okamžitě reagovat na všechny 
podněty a oznámení občanů,  

4. Materiální a technické vybavení 

Technické vybavení strážníků je na úrovni stávajících potřeb, pro výkon a řešení 
především preventivních opatření.  

Závěr 



    Jsem přesvědčen, že MP je právoplatným útvarem samosprávy a partnerem IZS v 
oblasti bezpečnosti obyvatel. Vynikající podpora starosty, vedení města a obyvatel, je 
nedílnou součásti a pomocí ke zkvalitnění služeb MP veřejnosti. 

Za MP Klecany: Ing. Milan Fischer. 
                          Vedoucí strážník


